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E-mail: chiropapegem@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/ChiroPapegem/?epa=SEARCH_BOX 
Instagram: chiropapegem 
Website: https://chiropapegem.chirosite.be/ 
 
 
 

                mei-juni-juli  
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Het kamp en ons thema 

 

We gaan naar ’t Hof te Papegem!!  

Nee hoor, niet in Papegem maar in Oudsbergen.  

Een dorpje in Limburg. Zo’n 144 km ver van hier! 

 

Een hof. Wat is dat?  

Een boerderij!  

De leiding zijn de boeren en boerinnen.  

Ze ontbreken enkel nog wat dieren, stro, stallingen, schopjes, rieken, emmers, ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de dieren hebben we de oplossing gevonden: JULLIE !! 

Elke groep stelt een dier voor. Lees zeker jouw tekstje die bij je groep staat.  

Daar staat in welk dier je bent en wat je nodig hebt voor het kamp.   

 

 

 

Hopelijk kijken jullie er even hard naar 

uit dan ons.  

Wij zijn alvast goed bezig met de 

voorbereidingen!  
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Hoe ziet onze kampplaa  ts er dit jaar uit? 
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Woordje van de volwassen begeleidster (vb) en de kookploeg 

Op stap met boeren en boerinnen ok maar dan nog een kampplaats vol met 

dieren? Wat gaan wij ons werk hebben! Je weet toch dat boeren, 

boerinnen en dieren veel eten nodig hebben? Een hele dag hard werken 

(allé spelen) zorgt ervoor dat de buikjes regelmatig gevuld moeten 

worden. Gelukkig hebben we 1 persoon extra voorzien in de kookploeg!  

 

Onze kampplaats ligt in een natuurrijke omgeving. We hebben een 

gigantisch terrein en op een halve km ervan ligt een enorme zandbak.  

Nu nog hopen op goed weer en het wordt een schitterende afsluiter van ons 

Chirojaar 2018-2019!  

 

Wij, de vb en kookploeg, kijken er naar uit om de sfeer van gezelligheid en 

chaos te kunnen opsnuiven. Elke ochtend op de tonen van ‘boeren’liedjes 

mogen wakker worden. Kinderstemmetjes die geen 5 seconden zwijgen. 

Het drukke heen en weer geloop om alles in orde te krijgen (want zoals 

jullie zullen zien... een echte keuken hebben we niet!). 

 

Onze kookploeg bestaat uit  

  het kookteam: Maria, Evy, Marleen  

  de technische ploeg: Jérôme. 

  de verpleging: Laura en Dries 

  de sfeermaker: Maxim 

  de minister van boerenzaken: Anja 

  de babysitter: Davy  

  2 kleine deugnietjes: Amelie en Robbe 

 

Nog een beetje geduld en dan is het zover! Wij kijken er naar uit!  

Groetjes en tot de komende zondagen! 

 

            Anja 
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Chiro St. Lutgardis Papegem 
BE62 8002 2250 6661 

Vermelding: naam kind(eren) - Kamp 2019 
135euro voor lang kamp (2

e
 kind: 130euro,  

3
e
 kind: 125euro), 75euro voor een kort kamp 

Praktische zaken - planning 

1. Waar en wanneer gaan we heen?  

We gaan op kamp naar ‘Het Zavelheem’ te Oudsbergen van  

12 tot en met 21 juli 2019 (aspi’s van 11 – 21!).  

       Kort kamp mogelijk voor pinkels en speelclub:  

      van 12 tot en met 17 juli) 

 
 

1. Hoeveel kost dit?  

Je kan cash of via overschrijving betalen en  

dit vóór 5 juli 2019.  
 

 

2. Wat hebben we nodig? 

 

* Handtekening 

Invullen van het inschrijvingsbewijs (belangrijk voor onze 

subsidies volgend Chirojaar).Dit formulier is beschikbaar 

bij de leiding of vb.  

  

* Medische fiches 

Medische fiches moeten voor het kamp opnieuw ingevuld 

worden. Het is belangrijk dat we van iedereen de laatste 

medische gegevens hebben.   

Op de fiche staat ook een onderdeeltje waarin je 

toestemming geeft om jouw kind op kamp eventueel 

medicatie te laten toedienen (bv. een pijnstillend of 

koortswerend product). Bij twijfel bellen we jullie op of 

contacteren wij de dokter. 
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Op de dag van aankomst, meldt  aan LAURA (kookploeg), welke 

medicatie er moet worden ingenomen en of er belangrijke 

zaken zijn waarmee we moeten rekening houden. De 

medische fiche wordt afgegeven tijdens de 

inschrijvingsavond of aan Eleni en Flore op donderdag 10 juli 

(of ten laatste op 11 juli). 

 

* Toestemming publicatie foto’s en filmpjes. 

Wij vragen ook om een document te ondertekenen die ons de 

toelating geeft om foto’s of filmpjes te mogen nemen 

(maken) van jouw kind om deze dan op onze facebookpagina 

te zetten of te gebruiken tijdens de dia-avond. 

 

* In geval van nood 

a. jonger dan 12jaar: een Kids ID pas (of 2 gele   

     klevertjes). Afgeven aan Charlotte en Astrid. 

b. ouder dan 12 jaar de gewone identiteitskaart (rakwi’s 

geven dit af (Charlotte/Astrid) en tito’s, keti’s en aspi’s 

houden dit zelf bij!) 

 

* Extraatje! 

Uit jarenlange gewoonte brengt elk lid iets extra mee.  

We laten elke groep iets anders meebrengen!!  

Dit geef je af op donderdag 10 

juli aan Seppe en Davy. 
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Pinkel Speculoospasta 400g 

Speelclub Speculooskoekjes van Lotus 1 kg 

Rakwi Callebaut hagelslag of jacques of kwatta 

Tito Becel smeerboter 250g 

Keti Nutella choco 630g 

Aspi La vache qui rit : smeerkaas (16/doosje) 

 
    
 
 
 

  

  4) Moet je zakgeld mee hebben? 

Heel af en toe is er kans om zelf iets te kopen. Vooral als er 

groepen op dagtocht of 2-daagse gaan. Er mag dus zakgeld 

meegegeven worden. Liefst niet teveel.! 

Pinkels, speelclub en rakwi’s max. €5, zij geven dit af aan 

Charlotte en Astrid (op donderdag 10 juli), graag in een 

gesloten enveloppe met naam en afdeling erop. 

Tito’s en keti’s, max. 15 euro en aspi’s, max. 25 euro,  

zij houden dit zelf bij. 
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VERPLI

5. Wat draag je bij vertrek, uitstap, ... terugkomst?  
 

UNIFORM! 
 

 

Wie op kamp gaat, heeft een uniform nodig! 

Gevoel van samenhorigheid maar ook voor de verzekering! 

 

 Short/Rokje (verplicht) en/of kousen 

(vrijblijvend) kan je kopen in ‘De Banier’ 

(Molenstraat Aalst, dichtbij CC De Werf). 

(Opgelet: het zijn kleine maten en kousen 

krimpen in de was!) 

 

 

Blauwe T-shirt (7euro) en/of grijze pull (20euro) van onze 

Chiro Papegem zijn nog steeds verkrijgbaar bij de leiding. 

Een fluovestje is ook belangrijk. Sommige leden hebben 

er één van de Chiro zelf (kampherinnering), deze brengen 

die mee. Anderen mogen een eigen fluovestje 

meebrengen. 
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5. Geen nieuws is goed nieuws 

 

Heb je toch dringend iemand nodig van de leiding of wil je gewoon een 

bevestigend berichtje dat alles goed gaat? 

Dan kan je ons bereiken op volgende gsm-nummers: 
 

Pinkels: 

                   Flore: 0471 10 57 51 

Speelclub: 

                  Charlotte: 0470 82 17 95 

Rakwi’s: 

    Eleni: 0491 32 46 53  

Tito’s: 

    Jules: 0471 42 34 78 

Keti’s: 

                   Ruben: 0471 39 54 39 

Aspi’s: 

    Elise: 0471 55 53 00 

 

 

De leiding heeft de gsm niet altijd bij. Je kan bellen of sms-en een half 

uurtje na bedtijd van de kids (zie verder in het boekje). 

 

Heb je dringend iemand nodig of wil je horen hoe het gaat met je sloeber, 

twijfel niet en neem contact op met Anja: 0477/13.49.10 

Zij probeert jullie zo snel mogelijk te antwoorden. 
 
 
 

Onthoud vooral: geen nieuws is goed nieuws!!
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Extraatje voor de ouders van de pinkels, 

speelclub en rakwi’s: 

 
We begrijpen dat het voor sommige ouders niet zo evident is hun 

sloeberke 5 of 10 dagen te moeten missen. Ook voor sommige 

kinderen is dit een lange periode. Daarom zullen wij na enkele dagen 

jou een berichtje sturen (zal na 19u00 zijn): ‘…. wil je graag eens 

horen, kan je eens bellen? ’Bel dan maar, je sloeberke staat klaar!’  

 

 

 

 

 

En wat met de tito’s, keti’s en aspi’s? 
Die kunnen jullie ook eens horen! Zij mogen een gsm meenemen maar... 

dit is op eigen risico! Geen terugbetaling mogelijk!  

Er worden serieuze afspraken gemaakt bv. niet elke dag, niet te lang, ... 

De gsm wordt elke keer afgegeven en bewaard door de VB.  

Opgelet ouders! Houd er rekening mee dat ze soms durven te bellen 

of sms’en als iets niet verloopt zoals zij het willen. Panikeer niet en 

laat het ons gerust weten. De vermoeidheid is hier meestal de oorzaak 

van. Door met hen te praten is dit snel opgelost (wij weten dit uit 

ervaring!). 
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6. Hoe zit het met sfeerfoto’s op kamp?  

Wanneer kunnen jullie die zien?  

 

Bekijk onze facebookpagina (vermeld op voorblad). Wij zetten er 

regelmatig foto’s op zodat jullie kunnen genieten van de sfeer op het 

kamp! Goed hé!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. En hoe zit het met de post? 

 

Een briefje krijgen is heel leuk, maar er ééntje moeten schrijven 

minder. Beperk het brieven laten schrijven tot 4.                       

Eigenlijk doen de kids dat niet zo graag…en de leiding ook niet... 

 

Opnieuw dit jaar! Wij nemen de eerste dag  

groepsfoto’s, laten deze ontwikkelen en dan kunnen de 

kinderen er nog iets op schrijven. Deze wordt in een 

envelop gestoken, waarop adres en postzegel reeds 

op hangt, en klaar is kees! 
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Afspraken:  

-  laat weten hoeveel ‘foto’s’ je zoon/dochter nodig heeft (ten laatste    

   tegen 10 juli!), prijs: €0,50/kaartje (afgetrokken van hun zakgeld). 

 

- adres en postzegel op envelop zetten (graag het juiste aantal!) 

   voor pinkels, speelclub, rakwi’s: afgeven op 10 juli  

     aan Charlotte en Astrid 

 andere groepen houden dit  zelf bij. 

 

Andere ‘chiro’kaarten zijn ook te verkrijgen of een brief schrijven mag ook... 

Tijdens de middagrust kan dit gebeuren!  

 

Willen jullie ook een kaartje of briefje sturen?  

Dat kan! Maar overdrijf niet! We doen een oproep dat iedereen zeker 1 

briefje of kaartje krijgt op kamp. Zo zijn onze kids allemaal gelukkig.  

Elke dag een briefje of kaartje ontvangen, hoeft niet... 

Je mag het sturen naar... 

 

        Naam kind 

Het Zavelheem  

Duinenstraat z/n 

3660 Oudsbergen 

Limburg, België 
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8. Vertrek en terugkomst 

 

WOENSDAG 10 juli 

De vrachtwagen wordt ingeladen.  

Tussen 18-20 uur word je verwacht met de valies (valiezen), bed 

en andere benodigdheden. 

 

Organisatie 

Elise en Ine verwelkomen jullie aan het kerkje en helpen je een 

lintje met een bepaalde kleur aan te binden aan de valiezen en 

het veldbed.   

(Gemakkelijk om bij het uitladen van de vrachtwagen op de 

kampplaats te weten bij welke groep dit materiaal hoort.) 

 

  Pinkel = paars 

  Speelclub = geel 

  Rakwi = groen 

  Tito = rood 

  Keti = blauw 

  Aspi = oranje 

 

Op de vrachtwagen wachten de leiders jullie op om het materiaal 

op te vangen en deftig te stapelen. 

 

Nu nog de documenten... De leiding wacht jullie op in de koepel.  

    

Voor IEDEREEN! 

Eleni en Flore ontvangen graag de medische fiche en blad met 

toestemming foto’s nemen alsook de medicatie (in een zakje met 

een begeleidend briefje erbij).  
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Seppe en Davy ontvangen graag het extraatje: pot choco, 

speculoospasta, speculoos, la vache qui rit, hagelslag en boter. 

  

  Enkel voor PINKEL, SPEELCLUB, RAKWI 

Charlotte en Astrid ontvangen graag de Kids-id en/of 

identiteitskaart, zakgeld, aantal postkaartjes, enveloppen met 

adres en postzegel erop.  

 

 

DONDERDAG 11 juli 

Leiding, aspi’s en kookploeg vertrekken naar de kampplaats om alles klaar 

te zetten. Opzetten van 10 tenten (!), inkleding kampplaats, uitladen 

vrachtwagen, keuken installeren, ... Dus veel werk voor de boeg! 

 

Samenkomst aan het heem om 8u45.  

Vertrek om 9u00 met auto’s. 

 

 

VRIJDAG 12 juli 

En nu aan jou!  

We verwachten jou tussen 9u30 – 10u op onze kampplaats in Oudsbergen 

(zie adres bij ‘post’) in UNIFORM!  

Breng je rugzak mee (met je knuffel erin!).  

 

Onze boer verwelkomt jou van harte!  

Ook degenen die jou brengen zijn welkom op onze boerderij! 

 

 

 



 16 

Je krijgt een rondleiding op onze boerderij (gelukkig staan er 

wegwijzers...), een slaapplaatsje die je zelf kan/moet klaarzetten.  

 

Nadien wacht jou en je ouders nog een taakje.  

 

Een lekkere breugheltafel zorgt ervoor dat de buikjes voor het eerst 

goed gevuld zullen worden. Ook een drankje kan genuttigd worden! 

 

Mama, papa, oma, opa, nonkel, tante, vriend, vriendin...... heb je ook zin 

om te blijven eten? Dat kan (tegen een goedkoop prijsje)!  

Schrijf je in via mail (chiropapegem@gmail.com) vóór 22 juni!  

Naam kind(eren) die verblijft op het kamp 

en met hoeveel volwassenen en/of kinderen. 

 

Prijs per volwassen persoon: €8  

(kinderen < 14 jaar) gratis 

 

Dit is belangrijk voor onze kookploeg! Zo kunnen zij voldoende bestellen! 

De bestelling wordt doorgegeven op 22 juni! Dus zeker op tijd mailtje 

sturen! 

 

Tijd om het kamp plechtig te openen!   

- toneeltje 

    - kampdans 

    - liedje 

 

Rond 14u30 nemen we graag afscheid van onze (groot)ouders, 

broertjes, zusjes, vriendjes, .... want dan start ons Chirokamp!  

 

 

mailto:chiropapegem@gmail.com


 17 

WOENSDAG 17 juli 

We begrijpen dat 10 dagen kamp soms wat veel is voor de .... ouders! Dus 

pinkel en speelclub mogen vroeger gehaald worden (moet niet 

natuurlijk!!). Vanaf de rakwi’s verwachten we dat ze 10 dagen meegaan! 

 

We houden dinsdag 16 juli een afscheidsavond voor onze jonge sloebers.  

 

Woensdag mogen ze gerust nog een tijdje blijven. We verwachten de 

ouders tussen 16-17 uur. Jullie krijgen zeker iets te eten en te drinken 

om nadien de lange weg naar huis te kunnen afleggen. Houd er rekening 

mee dat het 144 km is (zo’n 1u40 rijden). 

 

! Als een pinkel of speelclub toch het hele kamp wil blijven, mag dit. Wij 

telefoneren jullie en spreken verder af. 

Tip: maak een valies voor 10 dagen!  

 

 

 

ZONDAG 21 juli 

Serieuze opkuis van het kampterrein! 

We vertrekken om 12u45 op het kampterrein richting huiswaarts. 

Aankomst in Papegem rond 14u30. 

Via onze facebookpagina houden wij jullie op de hoogte i.v.m. 

aankomstuur.  
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Aandacht! 
GEEN auto’s ,binnen de 50 m – aan beide kanten van de straat,  

geparkeerd!  

De vrachtwagen (opligger van 13 m!!) heeft plaats nodig om zich te 

draaien! Hij parkeert op de oprit! Geef hem de nodige ruimte en let ook 

op jullie veiligheid!  

 

De bus heeft ook plaats nodig!  

Geef de kinderen de ruimte om veilig over te steken!   

 

Oproep! 
Helpende handen nodig!   Uitladen van de vrachtwagen...(13u30)!  

Het zou leuk zijn dat enkele ouders willen helpen het materiaal uit te 

laden en op de juiste plaats te zetten. Maria en Evy (kookploeg) zullen 

klaarstaan om alles in goede banen te leiden. 

 

De valiezen, bedden, ... worden als laatste uitgeladen...  

Graag deze direct naar de auto te brengen en terug te keren voor het 

slotmoment. 

 

De vrachtwagen wil graag onmiddellijk vertrekken nadat hij is 

uitgeladen. Let op de veiligheid!! 

Ook de bus vertrekt graag als alle kinderen zijn uitgestapt. Ook een 

warme oproep aan ouders om  nog het laatste materiaal aan te nemen en 

in het chiroheem te brengen.  

 

DANK  U  WEL!! 

 

 



 19 

Slotmoment  (rond 15u00) 

We verzamelen op het speelpleintje. Samen dansen we de kampdans en 

zingen we het kamplied. We nemen afscheid en iedereen mag dan naar 

huis gaan. Tijd voor een goed badje, een zeteltje en een TV (of I-Pad, I-

Phone, Play-Station,...). Geef ze wat tijd om te klimatiseren, ze zullen 

hun verhaal wel later doen. 

 

Ook de pinkels en speelclub die een kort kamp zijn meegegaan zijn 

welkom op ons slotmoment. Kom tegen 14u45 naar het speelpleintje en 

wacht tot we er zijn! Samen het kamp afsluiten, is nog zo mooi! 

 

 

9. Verloren voorwerpen 

Gevonden voorwerpen zullen voor het kerkje liggen. Neem gerust jullie 

spullen eruit. Er ligt zeker en vast genoeg!   

Wat blijft liggen wordt op de dia-avond en startdag in het heem gelegd. 

Nadien wordt alles naar een kleedcontainer gebracht. 
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10. Foto’s? Filmpjes?  

Je kan deze bekijken op onze dia-avond. Onze leiding maakt er een toffe 

powerpoint van! 

 

Deze topavond gaat door op vrijdag 20 september 2019 in de koepel 

(achter het heem). Jullie zijn welkom vanaf 19u30. Om 20u30 starten 

we de powerpoint! 

 

Heb je graag foto’s? Breng een USB (min. 4GB) mee. Terwijl jullie 

genieten van een drankje en/of een hapje zet de leiding de foto’s op de 

USB. Cool hé!  

 

 

 

 

 

 

11. Héla! Hoelang moeten we wachten op een nieuw Chirojaar? 

De startdag gaat door op zondag 22 september 2019! Voor de 

leden start deze  om 10u en eindigt om 17u. Nieuwe leden zijn 

welkom om 14u.  

 

USB op de dia-avond vergeten? Geen probleem, breng maar mee! 

Tijdens de startdag zet de vb deze op de USB! 

 

Via facebook, website en mail krijgen jullie hierover nog informatie!  
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12. Wat neem ik mee op kamp? 

KLEDIJ 

- Uniform  

- ondergoed voor 10 dagen (minimum, best iets meer dus) 

- voldoende kousen 

- zwemkledij (ev. zwembandjes voor wie niet (goed) kan zwemmen) 

- 1 lange jeansbroek 

- training 

- dikke trui(en) 

- T-shirts / topjes 

- pyjama (liefst 2) 

Wie buiten slaapt, pyjama met lange mouwen en pijpen. 

- Crocks, flipflops, pantoffels dus (die tegen vocht en zand  

         kunnen) 

- schoeisel (sportschoenen, wandelschoenen (zeker voor tito, keti en aspi), 

sandalen, laarzen,  

         gemakkelijke schoenen) – zorg voor reserve! 

- Kledij die (erg) vuil mogen worden 

- regenjas 

- fluojasje, petje (beiden verplicht) 

- verkleedgerief in thema (zie tekst bij groep) –  

        niet teveel geld aan uitgeven! 

   Tip voor pinkel en speelclub 

Maak kledingzakjes (bv. onderbroek, kousen, T-shirt, short) 

- zet op het zakje  een zonnetje = mooi weer 

        een wolkje = fris weer 

      regen =  regenweer, ... 

- maak apart een zakje met  extra kousen, onderbroekjes, ... 

Dit is extra werk maar biedt meer structuur aan de kindjes en de leiding. 

   Tip voor iedereen! 

- Maak samen de valies zodat uw kind weet waar wat zit!!  
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WASGERIEF 

- badhanddoeken (strandlaken en enkele om te  

  douchen), eventueel nog enkele kleintjes voor een  

  kattenwasje... 

- washandjes (ev. wegwerp) 

- douchegel, shampoo 

- tandenborstel en tandpasta                 in toiletzak 

- kam en/of haarborstel 

- deo, parfum, ... indien nodig  

(alles naamtekenen!!) 

 

 

KAMPEERSPULLEN 

- 1-persoons matras of veldbed (NIET groter!) 

   Van pinkel tot en met rakwi aan te raden  

om veldbed mee te geven. Naamtekenen!! 

 - slaapzak  

 - fleece (voor wie buiten slaapt) 

 - kussen(tje) 

 - knuffel 

 - drinkbus 

 - zonnemelk (ev. aftersun) 

 - zaklamp (zeker vanaf rakwi) 

- rugzak met stevige schouderbandjes (mee nemen op   

  dag van vertrek) 

- vanaf rakwi: campingstoeltje 

- vanaf tito: trekrugzak 

 

 Tip voor wie in tenten slaapt... (tito, keti, aspi) 

      GOEDE slaapzak, fleece dekentje en een dikke pyjama!!  
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ANDERE 

- boek / strip / kruiswoordraadsel / spelletjes ... voor tijdens de  

  platte rust  

- liefst GEEN snoep en koeken meegeven. Er is voldoende voorzien  

  door de kookploeg! 

  

MEE TE NEMEN PER GROEP:  

- zie tekstje en houd facebook of mail in het oog! 

 

 

VERBODEN!! 

I-pad, tablets, ... Deze zijn overbodig!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLES  NAAMTEKENEN!!! 
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13. Wat gebeurt er zoal tijdens een kampdag? 

’s Morgens 

07:30 Op de tonen van de ochtendcd, die ongeveer 30 min. duurt, word ik 

gewekt! Opstaan!! 

08:15 Verzamellied! Snel naar de kring, anders kom ik te laat! 

08:25 De beentjes strekken… Joepie! Kampdans… 

08:30 De kookploeg zorgt voor een fameus ontbijt! 

09:30  Afwassen… Ik wou dat ik, net zoals dit bord, een badje kon nemen. 

10:00 Olé! De activiteiten kunnen beginnen! 12:20 Verzamellied! Snel naar 

de kring! 

‘s Middags: 

12:30 Tijd voor een heerlijke warme maaltijd… door de kookploeg! 

13:15 Diensten! Laat die reuze-afwas maar komen! 

Gestraft? Dan hulpje bij de kookploeg! 

 

En ja… de toiletten en de wasplaatsen, het terrein… wachten ook op een 

poetsbeurt… 

14:00 Quality time. Even tot rust komen tijdens de platte rust. 

14:30  Genoeg gerust! Zelfs… niet gerust. Hoe dan ook, ik ben er terug klaar 

voor! 

16:00 4-uurtje. Soms een stuk fruit, meestal iets zoets! 

 

18:20  Verzamelllied! Snel naar de kring! En hop… daar is de kampdans weer. 
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’s Avonds: 

18u30 De kookploeg verwent mij eigenlijk toch met dat   eten!  

19:00 De laatste afwas voor vandaag, gelukkig iets minder dan 

deze middag! 

19:15 Toneeltje!! Snel… naar het podium!  

19:30 Voor we naar dromenland gaan, doen we nog iets leuks.  

20:45 Leidsters Astrid en Flore  en leider Free vertellen een 

verhaaltje voor het slapengaan aan de kuikentjes. 

21:15 Leidster Charlotte en leiders Davy en Jasper vertellen nog een stoer 

verhaal over de boerderij en de schaapjes. Ze kunnen alvast schaapjes 

beginnen tellen!  

21:30 Bedtijd voor de koeien! Leiders Wannes en Seppe en leidster Eleni 

hopen dat zij stipt tegen 22u gaan slapen? Echt… of eerst ook een 

verhaaltje???  

22:00 Héla tito’s! Pyjama aan! Leider Jules doet zijn uiterste best om deze 

ezeltjes naar hun bed te begeleiden in de hoop dat ze tegen 22u30 de 

ogen sluiten! 

22:30 Leidsters Ine en leider Ruben zoeken hun ontsnapte eenden om hen te 

dumpen in hun nesten zodat ze tegen 23u eindelijk tot rust kunnen 

komen. Wie? De keti’s of de leiding? 

23:30 En dan nog die varkens! Komaan, snuitjes en oogjes dicht, ook leidster 

Elise en leider Thomas zijn moe en moeten naar de andere leiding toe… 

 

 

’s Nachts: 

24:00 Vergadering met de leiding, vb en kookploeg. Met een droogje en een 

natje natuurlijk! 

De rest ligt braafjes te ronken! Toch…? 
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Pinkel  
Dag lieve pinkels 

 
Nog exact 72 dagen en we vertrekken naar een plek waar jullie helemaal jullie zelf kunnen zijn: 
Chirokamp, met als thema boeren en boerinnen! ‘Wat houdt zo’n Chirokamp eigenlijk in?’, horen 
we jullie al denken. Wel, op kamp gaan met Chiro Papegem zijn de LEUKSTE COOLSTE 
TOFSTE GEWELDIGSTE FORMIDABELSTE dagen van jullie levens!! � 
 
We beginnen de dag met een mooi opkomend zonnetje dat de ochtendhumeurtjes zal 
wegnemen. 
Daarna gaan we aan tafel en eten we onze buikjes rond met boterhammetjes, cornflakes, 
yoghurtjes en soms zelfs een koffiekoekje of cornflakes, hihi.  
Na het ontbijt gaan we snel tanden poetsen om daarna ons dagelijks kampdansje te placeren.  
Dan begint ons eerste spel van de dag. Na dit spel mogen we terug aan tafel voor soep en een 
warme maaltijd. Aangezien het eten zo overheerlijk lekker is, zullen jullie wel wat platte rust 
kunnen gebruiken om het eten te laten zakken. Daarna volgt activiteit nummer 2! Om 16u eten 
we ons vieruurtje en begint activiteit nummer 3! Daarna schuiven we weer de voetjes onder tafel 
voor een boterhammetje. Daarna kunnen jullie genieten van een super professioneel toneeltje 
gemaakt en gespeeld door de leiding! Nadien volgt nog een laatste activiteit voor het slapengaan 
en bij het slapen gaan volgt nog een dikke nachtzoen van jullie liefste leiding en zo kunnen jullie 
beginnen dromen van de volgende dag! Voor jullie het weten is het kamp zo al voorbij!  
 
Omdat dit jaar ons thema ‘boeren en boerinnen’ is, vragen we aan elke groep om verkleedkleren, 
accessoires,.. mee te nemen in hun dier. En rarara, wat zou ons dier zijn??? DE KUIKENTJES!  
Jullie thema is kuikens (kippen) dus heb je van dit dier iets van verkleedkledij, neem het zeker 
mee! Zoniet, mag je ook gerust iets anders meenemen dat te maken heeft met het thema �  
Let op: er is ook een wedstrijdje op kamp! De mooist versierde slaapkamer / slaaptent, krijgt een 
prijsje. We moeten wel in ons thema blijven: het KIPPENHOK!!! 
 
Hopelijk gaan jullie allemaal mee!!!  
Wie nog vragen heeft, mag ons gerust aanspreken op de Chiro �  
Groetjes xxx 
Jullie leiding:  
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 Speelclub   
Beste speelclubbenaren en speebclubbenaressen, 

 
Zoals jullie waarschijnlijk al gezien hebben in dit boeksken is het thema 
voor dit kamp *tromgeroffel* 
Boeren en Boerinnen. Elke groep 
krijgt ook een dier toegewezen en 

wij zijn de schapen/geiten. DUS… 
als je thuis iets hebben ligt dat te maken 

heeft met een schaap/geit, aarzel dan niet om 
het mee te brengen! Dit moet zeker niet speciaal 

aangekocht worden!! 
GOED, nu we dat ook weer eens weten kunnen we verder 
uitkijken naar het kamp, want over een dikke 2 maand is 
het eindelijk zo ver. Waarschijnlijk zullen jullie ook nog 
eens leiding krijgen van de ASPI’S als wij in onze 
examens zitten. Om af te sluiten, zoals gewoonlijk, volgens de traditie 
in feite, ‘ tzou zonde zijn moesten we het ni doen eh, maar allei, tus volgt er 
nog een woordspelleken en een schoon fotoken voor de summerfeelingz. 
Ah ja, nog 1 ding: er is ook een wedstrijdje op kamp! De mooist versierde slaapkamer / 
slaaptent, krijgt een prijsje. We moeten wel in ons thema blijven: het SCHAPEN-
GEITENHOK!!! 

Hoogachtend Charlotte, Jasper en Davy 
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Dag lieve rakwi’s (of beter gezegd boeren en boerinnen), 

Hebben jullie ook al kriebels in jullie buik omdat het kamp er bijna 

aankomt? Wij kunnen in ieder geval niet meer wachten!! 

Hopelijk kunnen jullie goed koeien melken en stallen uitmesten want dit 

zal zeker en vast aan bod komen op kamp !  

Trek dus jullie klompen of katsjoe botten maar al aan waaaaaaaant…  

WIJ GAAN OP KAMP NAAR DE BOERDERIJ! (jippie jeej)  

  Belangrijk: Wat brengen jullie zeker en vast mee naar de boerderij? 

 
  

 Briefpapier om lieve briefjes te sturen 

 Verkleed je in een dier: koeien 

(In dit boekje vind je enkele 

voorbeelden)  

 Materiaal om tent te versieren in 

thema: koeien want... er is een 

wedstrijdje aan verbonden! Denk 

eraan: we zitten in een 

KOEIENSTAL!  (niet echt hé!)  

 Witte T-shirt 

Mama’s en papa’s… Vergeet zeker niet 

jullie mail/facebook in de gaten te houden 

voor nog eventuele belangrijke 

informatie… 

Tot dan!  

Seppe, Wannes en Eleni  
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Enkele ideeën om je te verkleden:  
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Tito   
 

Liefste Tito’s 
 

Na vele mooie Chirozondagen is het eindelijk zover! Het 
langverwachte CHIROKAMP!  

Klaar om te rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer door 
gaan? Wij ook!! 

Dit jaar is het kampthema…. (Tromgeroffel)          Boeren en boerinnen! 
 
De boertige manieren zitten er waarschijnlijk al in, nu juist nog de outfit! 
En oh ja, trek jullie bottinnen maar al aan want dit jaar gaan jullie ook op tweedaagse!!  
Dus heb je altijd al gedroomd om samen met Jules in een tent te liggen? Dit is je kans! 
Genoeg gepraat, laat het aftellen maar beginnen!  
 

Vele boeren en boerinnen groetjes, 
Jules en Maxime 

 
OPDRACHT!!!: 
Bezorg 4 selfies met 4 verschillende dieren die op de boerderij kunnen voorkomen,  
dit kan in je voordeel werken op kamp! 
 
Extra mee te nemen:  

- Witte T-shirt 
- Lege ketchup/mayo fles 
- GOEDE wandelschoenen 
- Campingstoeltje 
- Trekrugzak 

 

Bijna vergeten! Er is ook een wedstrijdje op kamp! De mooist versierde slaapkamer / 
slaaptent, krijgt een prijsje. We moeten wel in ons thema blijven: de stal van de... 

EZELS!!! 
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Keti 
 
 
 

Liefste Keti’s, 
 
 
 

Hier zijn we alweer met het laatste boekje van dit 
Chirojaar???!!!! Wablieft, nu al??? MAAAAR niet getreurd!!! Dit wil 

ook zeggen dat de mooiste 10 dagen van het jaar eraan komen! We kunnen 
beginnen aftellen en natuurlijk hopen wij dat iedereen van jullie  
meegaat op kamp. 
 
 

 
 
 
Het zal er eentje zijn die jullie niet snel zullen vergeten � Kom jullie 
massaal inschrijven op 1 mei in ’t zaaltje!! (als jullie 8x naar de Chiro 
zijn geweest dit Chirojaar natuurlijk � ) Als voorproevertje hadden 
jullie al het megasupersuperleuke ketiweekend. 
 
Met het goede weer in het vooruitzicht zullen ook de laatste 
Chirozondagen onvergetelijk worden! 
 
Op kamp gaan we helemaal in thema van Boris de badeend en wij 
verwachten jullie dus in EENDENkostuum. Ook andere dingen zoals 
een schelp om water in te doen, … mogen jullie meedoen om jullie 
tent/het kampterrein op te vrolijken ter ere van onze 
mascotte � Let op: er is een wedstrijdje op kamp! De 
mooist versierde slaaptent/zaal krijgt een beloning. 

Aja, het moet in thema zijn: de EENDENvijver!! 
 
 
Jullie hebben al een nachtspel en dropping/dauwtocht verdiend. Ook 
tijdens tweedaagse zullen we een leuke activiteit doen en jullie mogen ook 
douchen op kamp. (fjoew �)  
 
Jullie hebben net de 1500 likes overschreden!!!! Proficiat daarvoor! Dit wil zeggen dat 
jullie op kamp eens een berichtje naar jullie mama, papa of liefje kunnen sturen!! Jullie 
hebben nog enkele weken de tijd om de 2000 likes te halen en dan worden jullie verwend 
op het kampvuur, woehoeeee!!! 
 
 
 
Zoals beloofd houden we zaterdag 4 en zondag 5 mei een arbeidersfeestje. Jullie 
worden zaterdag om 14uur (met de fiets) in arbeiderstenue verwacht.  
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Vergeet je standaardweekendgerief niet mee te nemen zoals tandenborstel, tandpasta, 
slaapzak, matje en Chirokleren. Zondag zal de activiteit wat later eindigen omdat we dan 
met onze fiets van een locatie komen waar we vuil zullen worden.  
Wie meegaat op het weekend, gelieve dit zo snel mogelijk te bevestigen zodat we voor 
het nodige eten en drinken kunnen zorgen. Jullie hoeven hiervoor niet extra te betalen 
xxx 
 
 
 
Als laatste wensen wij jullie heeeel veel succes met de examens!!! Nog een keer alles 
geven en daarna 2 maand VAKANTIEEEE!!!  

 
 

Ruben en Ine 
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Aspi  

 
Hellowww liefste aspitjes (of moet ik 

VARKENTJES zeggen????) 
 
Het is weer zover, het is bijna Chirokamp! Dat wil dus zeggen: ons 10 dagen 

uitleven en ons gedragen gelijk beesten! Perfect in thema ofwa? 
 

Dit chirokamp gaat het er een beetje anders aan toe: elke groep heeft zijn eigen ‘thema’ 

gekregen, en jullie zijn de VARKENS, duuuhhh 

 
Wat houdt dit nu in? Dat jullie je tent zo goed mogelijk moeten versieren in het thema + 

dat jullie je zo goed mogelijk moeten verkleden als varkens op de fuif (en tijdens het 
kamp). Hier hangt natuurlijk een mooie prijs aan vast, dus ik zou mijn best doen als ik 

van jullie was… 
 

Nog enkele praktische zaken. Wij vertrekken 11 juli op chirokamp omdat wij allemaal 
samen met de leiding tenten gaan opzetten!!!! Jeuuuj 

Moeten jullie iets speciaal meebrengen? Niet echt, alleen een witte t-shirt die vuil mag 
worden kan altijd handig zijn + warme kleren die echt heel heel heel vuil mogen worden 
(zeker lange broek en pull), jullie weten zelf wel waarom he � Aja, jullie campingstoeltje 

niet vergeten! 
 

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij!!!! 
 
Liefs, de beste zwijnenboeren die je je 

kan voorstellen xx 
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Kalender 
Mei  

5/05:  Chiro 
10/05: Trappistenavond Chiro !!! 

12/05: Papegem kermis (geen Chiro!) – wel welkom! 
19/05: Chiro rakwi, tito en keti 
26/05: Chiro pinkel, speelclub 

 
Juni  
2/06: Chiro pinkels en speelclub 
9/06: Chiro speelclub en rakwi 
16/06: Chiro pinkel en rakwi 
23/06: geen Chiro 
30/06: Chiro 

 
Juli 

7/07: Geen chiro 
10/07: binnenbrengen valiezen, bed, ... 

11/07: vertrek kamp: leiding, aspi’s en kookploeg 
12/07: Begin Chirokamp!  

17/07: Einde kort kamp 
21/07: Terugkeer naar Papegem  

26-28/07: Zomerfeesten Papegem (geen Chiro!) –  
maar wel welkom!  

Zaterdag: mini-voetbaltornooi en zondag: fietszoektocht!  
 

Augustus 
Geen Chiro 
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Chiro Papegem 
nodigt u uit op 

Vrijdag   10 mei   2019 
 

 
 
 

En nog veel meer … 
Tynt Meadow, Mont des Cats, Tre Fontane, Omer, Ommegang, La Trappe, Westmalle, 

Duvel, Kasteelbier, Rochefort … 
! Sommige trappisten beperkt in aantal !  

 

Trappisten- 

Avond!! 

Vanaf 20u00 
   in de Koepel te Papegem! 
 

Op 11-12-13 mei: gratis optredens (Atmid goes Belgium– Men from the Barn – 
meezingers – de Vlaamse zanger) welkom in de Koepel te Papegem!! 
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